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En kold, mørk forårsmorgen et sted i Midtvesten står flere hundrede desperate arbejdsløse i kø og venter på at
en jobbørs skal åbne. Pludselig dukker en stor Mercedes SL 500 ud af tågen, pløjer sig for fuld fart ind i

menneskemængden og forsvinder igen.

Et år senere er den pensionerede politimand Bill Hodges ved at forsumpe i dårlig dybfrostmad og endnu
værre tv. Massakren på de arbejdsløse er en af de uopklarede sager han stadig ikke kan glemme, og til sin

forbløffelse og rædsel modtager han en dag et hånende brev fra Mercedesmanden selv.

Hvad Hodges nemlig ikke ved, er at brevets forfatter på ingen måde er færdig med at hade og hævne sig på
verden. Kælderen under det anonyme hus hvor den unge Brady Hartsley stadig bor sammen med sin

fordrukne og nærgående mor, er lige så spækket med plastisk sprængstof som Bradys tanker konstant er det af
forestillinger om at udløse nye katastrofer og menneskelige tragedier.

Det er bare kun ham selv der er klar over. Stille og tilsyneladende helt almindelig går han rundt blandt folk og
passer smilende sine anonyme jobs, alt imens han planlægger en terrorhandling uden sidestykke – som kun
den næsten udbrændte Hodges og et par meget utraditionelle hjælpere måske vil være i stand til at forudse og

forhindre.
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En kold, mørk forårsmorgen et sted i Midtvesten står flere hundrede
desperate arbejdsløse i kø og venter på at en jobbørs skal åbne.

Pludselig dukker en stor Mercedes SL 500 ud af tågen, pløjer sig for
fuld fart ind i menneskemængden og forsvinder igen.

Et år senere er den pensionerede politimand Bill Hodges ved at
forsumpe i dårlig dybfrostmad og endnu værre tv. Massakren på de
arbejdsløse er en af de uopklarede sager han stadig ikke kan glemme,
og til sin forbløffelse og rædsel modtager han en dag et hånende brev

fra Mercedesmanden selv.

Hvad Hodges nemlig ikke ved, er at brevets forfatter på ingen måde
er færdig med at hade og hævne sig på verden. Kælderen under det
anonyme hus hvor den unge Brady Hartsley stadig bor sammen med
sin fordrukne og nærgående mor, er lige så spækket med plastisk

sprængstof som Bradys tanker konstant er det af forestillinger om at
udløse nye katastrofer og menneskelige tragedier.



Det er bare kun ham selv der er klar over. Stille og tilsyneladende
helt almindelig går han rundt blandt folk og passer smilende sine
anonyme jobs, alt imens han planlægger en terrorhandling uden

sidestykke – som kun den næsten udbrændte Hodges og et par meget
utraditionelle hjælpere måske vil være i stand til at forudse og

forhindre.
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